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بورس ۱۱۵۸ واحد رشد کرد

شهروند|  شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
ســرمایه ۱۱۵۸ واحد رشــد کرد. در جریان دادوستدهای 
دیروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون سهم و 
حق تقدم به  ارزش ۴۶۶میلیارد تومان در ۱۱۸ هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۱۵۸ واحدی 
در ارتفاع ۱۶۶ هزار و ۸۶۰ واحد قرار گرفت. شــاخص های 
اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به 
 طوری که شــاخص قیمت )وزنی ـ ارزشی(  ۳۳۶واحد، کل 
)هموزن( ۳۱۸ واحــد، قیمت )همــوزن( ۲۲۴ واحد، آزاد 
شناور ۱۴۲۵ واحد و شاخص های  بازار اول و دوم به  ترتیب 

۱۰۱۵و ۱۵۲۳ واحد رشد کردند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و ۱۸ میلیون 
ورقه به  ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان در ۱۲۲هزار نوبت، آیفکس ۱۵ واحد رشد کرد و در ارتفاع  ۱۸۴۴ واحد قرار گرفت.

 بورس

 

تیراژ ماهانه خودرو در آبان به پایین ترین رقم رســید. آن گونه که آمار ثبت شده خودروسازان بزرگ 
کشور در بورس نشان می دهد، ایران خودرو و سایپا روندی پرنوسان را در تولید طی ۸ماه امسال یعنی 
فروردین تا آبان پشت سر گذاشــته اند. مقایسه این دو خودروســاز با یکدیگر نشان می دهد که هر دو 
شــرکت با روند یکسان تولید در مقاطعی از بازه زمانی تحت بررســی با رشد تیراژ و در مقاطعی با افت 

تولید مواجه شده اند.

آبان بدترین ماه برای خودروسازان 

قیمت هر پاکت )تومان( نوع کاال 

185000 باتری ژله ای موتورسیکلت تی جی آروان مناسب برای  طرح هندا استارتی 

15000 قاب پالک موتورسیکلت مدل اسکسپ

85000 GPro المپ ال ای دی موتورسیکلت مدل

 235000 الستیک موتورسیکلت ایران یاسا

 23000 لنت ترمرز موتورسیکلت هونداCDI  ایندکس

36000 لنت ترمز کابیتا 

200000 باتری موتورسیکلت مودناس 

32000 براق کننده و جرمگیر بدنه موتورسیکلت سارو مدل مولتی 

275000 هدست بلوتوثی کاله کاسکت ردالین

15000 مکمل سوخت موتورسیکلت توربو 

27000 شمع موتورسیکلت دنسو 

37000 چراغ اس ام دی  جلو موتورسیکلت 

15000 نگهدارنده قفل دیسکی موتورسیکلت 

21000 تیوب موتورسیکلت مدل شهاب سایز 300-17

27000 ضد یخ موتورسیکلت کاسپین مدل وینتر

23000 روغن ترمز فومن شیمی مدل دات
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اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان از تشدید بازرسی با نزدیکی به شب چله خبر داد 
و گفت: با توجه به شرایط بازار اگر صادرات میوه بیش از مازاد نیاز بازار داخلی انجام شود، افزایش قیمت 
میوه به خصوص ســیب درختی رخ خواهد داد. کارگر در رابطه با تأثیرات صادرات برخی اقالم میوه که 
بازار داخلی آن با کمبود مواجه است، اظهار کرد: اتحادیه و صنف میوه فروشان در زمینه  کمبودهای حال 
و احتمالی اطالع رسانی داشته و خواستار آن شده تا صادرات میوه بر پایه مازاد مصرفی داخلی انجام شود، 

زیرا در صورتی که نیاز بازار داخلی رفع نشود، قیمت میوه افزایش پیدا خواهد کرد.

هشدار نسبت به 
احتمال افزایش 

قیمت سیب

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

ایجاد نیروگاه های خانگی خورشــیدی در کشورهای 
اروپایی جا افتاده است و بسیاری برای تأمین برق رایگان و 
پاک به نیروگاه های خورشیدی روی آورده اند. در این میان 
وضع ایران به دلیل برخورداری از روزهای آفتابی طوالنی، 

یک جایگاه ویژه است. 
ایران بــه لحاظ میــزان دریافت انرژی خورشــیدی و 
متوسط ســاعت آفتابی، ســاالنه بیش از ۲۹۰۰ ساعت، 
یکی از کشورهای مناسب جهان در حوزه تولید انرژی های 
خورشیدی اســت؛ به گونه ای که پیش بینی می شود این 
انرژی در آینده سهم قابل توجهی از انرژی مصرفی ایران را 

به خود اختصاص دهد.
از  ســال ۹۵ تاکنون، پیرو مصوبه وزیر نیرو درباره خرید 
تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر، عقد قرارداد خرید 
تضمینی برق خورشیدی از مشترکان غیر دولتی آغاز شد 
و با توجه به روند فرهنگ  سازی، استقبال شهروندان از این 
طرح رشد چشمگیری داشت؛ به طوری که طی  سال ۱۳۹۶ 
میزان قراردادها و ثبت نام مشــترکان به طرز قابل توجهی 

نسبت به  سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.
طبق اعالم شرکت توزیع برق تهران بزرگ، سرمایه گذاری 
در این طرح به عهده مشترک متقاضی است و این شرکت 
موظف اســت با کلیه مشــترکان متقاضــی نصب مولد 
خورشیدی، مطابق با دستورالعمل های مربوطه، قرارداد 

خرید تضمینی با مدت ۲۰ سال منعقد کند.
همچنین تمام متقاضیان غیردولتی، پس از نصب سامانه 
خورشیدی مورد تأیید این شرکت در شهر تهران، می توانند 

به فروش انرژی حاصل از تولید نیروگاه خورشــیدی اقدام 
کنند و هزینه مربوطه مشــخصا تابع کیفیت تجهیزات و 
قدرت مولد مورد نظر است. در این راستا، حسین صبوری، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  به ایسنا 
گفت: »کلیه مشترکان متقاضی می توانند از یک کیلووات تا 
۱۰۰ کیلووات و تا سقف قدرت انشعاب، مولد خورشیدی 
احداث کنند. درصورتی که عالقه مند به ســرمایه گذاری 
در سطح بیشتری باشــند، این کار از طریق سازمان ساتبا 

امکان پذیر خواهد بود.«
صبوری درباره نحوه پرداخت  به مشــترکان نیز گفت: 
»انرژی تولیدی مولدهای منصوبه از محل خرید تضمینی 

برق خورشیدی، از طریق کنتورهای هوشمند طرح فهام در 
هر دوره قرائت و به حساب مالک مولد واریز خواهد شد.«

به گفته مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شــده 
براساس قرائت دستگاه های اندازه گیری و صورت حساب 
صادره خواهد بود. قرائت به صورت دوره ای توسط مامور 
قرائت این شــرکت انجام و براســاس صورت حساب و 
جدول تعرفه، هزینه فروش برق به متقاضی در فواصل 
زمانی معین و پس از تأیید صورت وضع توسط شرکت 
ساتبا، از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ پرداخت 

خواهد شد.«

 

بازار  جهاني
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شهروند| فصل سرما همیشه برای خودرو ها مشکالتی را 
به وجود می آورد، البته اگر شما قبل از فصل سرما اقدام به 
پیشگیري کنید، این مشکالت کاهش مي یابد، اما اگر این 
کار را نکرده باشید، مشکالت خودرو دوچندان مي شود و 
باید وارد مرحله درمان و تعمیر خودرو شوید. گاهي اوقات 
این مشکالت، ســاده خواهد بود و خودتان مي توانید با 
یک عیب یابي معمولي، اقدام به تعمیر خودرو کنید، ولي 
امکانش وجود دارد که این مشکالت فني باشد و مجبور 

شوید خودرو را به تعمیرکار نشان دهید.

استارت بزنید و کمي صبر کنید
در خودرو هاي امروزي که داراي انژکتور هستند، نیازي 
نیســت براي روشــن کردن خودرو در فصل سرد  سال 
کار خاصي انجام دهید، وقتي سوییچ را باز کنید، پس از 
چند لحظه صداي قطع کردن پمپ را مي شــنوید، پس 
از شنیدن صدا، استارت بزنید، وقتي خودرو روشن شد، 
بگذارید کمي گرم شــود )در حد چند ثانیه( و ســپس 
حرکت کنید. امــا در خودرو هاي قدیمــي باید قبل از 
روشن کردن خودرو کارهایي را انجام دهید. در این گونه 
خودرو ها »ساسات« به صورت دستي است و شما باید در 
ابتدا ساسات را بکشید و سپس چندبار پدال گاز را فشار 
دهید. یادتان باشد خودروهاي گازسوز در سرماي زیاد 
با این سوخت روشن نمي شــوند. در خودرو هاي جدید 
به صورت خودکار خودرو با بنزین روشن مي شود، اما در 
خودرو هاي قدیمي باید خودرو را روي بنزین قرار دهید و 
سپس استارت بزنید. در این مرحله هم مثل خودروهاي 
جدید باید اجازه دهید خودرو گرم شود و سپس اقدام به 

حرکت کنید.
وقتي آب رادیاتور یخ مي زند

گاهي اوقات ممکن است خودرو اصال استارت نخورد و 
روشن نشود. شما باید در ابتدا آب داخل رادیاتور را بررسي 
کنید، چراکه ممکن است آب داخل رادیاتور یخ زده باشد. 
در این مواقع به دلیل انقباض غیرطبیعي آب ممکن است 
سیلندر، لوله ها یا خود رادیاتور دچار ترکیدگي شده باشد. 
در ابتدا باید روي همه قســمت ها که آب در آنها جریان 
دارد، مثل شیلنگ ها، رادیاتور و سیلندر آب  گرم بریزید تا 
یخ ها آب شود. روي سیلندرهاي موتور، پولک هایي وجود 
دارد که هنگام ترکیدگي سیلندر بیرون مي زنند و این 
نشان مي دهد باید سیلندر عوض شود. اگر هم شیلنگ ها 
ترکیده باشند که مشخص است و باید آنها را عوض کنید، 
در غیر این صورت با ریختن آب  گرم یخ ها آب مي شوند و 

شما مي توانید استارت بزنید.
تنظیم موتور خودرو در فصل سرما

موتور خودرو هاي جدید به دلیل داشتن انژکتور نیازي به 
تنظیم ندارد، اما موتور خودرو هاي قدیمي هر ۶ ماه یک بار 
قبل از شروع فصل گرما و فصل سرما باید تنظیم شوند. 
خودرو هاي داراي انژکتور، خودشــان تنظیم الزم را در 
فصل سرما انجام مي دهند و نوســانات موتور را با سرد و 
گرم شدن هوا مي گیرند. البته در موارد بسیاري هم با سرد 
شدن هوا، موتور بد کار مي کند که نیاز به تنظیم موتور 

دارد. یادتان باشد که شــما خودتان مي توانید به عنوان 
پیشگیري قبل از فصل سرما، وایر ها و شمع ها را بررسي 

کنید تا خودرو دچار مشکل نشود .
پیشگیري بهتر از درمان است

قبل از آن که هوا خیلي سرد شــود، باید اقداماتي براي 
پیشگیري از مشکالت احتمالي انجام دهید. این اقدامات 
ساده مي تواند ایمني خودرو شــما را در برابر مشکالت 

تضمین کند.
نخســتین اقدام ریختن ضدیخ در آب رادیاتور خودرو 
است، تا یخ نزند. تعویض صافي بنزین هم از الزامات هر 
خودرویي در فصل سرماســت. روغن موتور را هم چک 
کرده و اگر نیاز بود آن را تعویض کنید. سعي کنید در فصل 
سرما حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشید. قبل از شروع 
فصل سرما، چرخ هاي خودرو و لنت هاي ترمز را بررسي 
کنید تا خودرو هنگام ترمز روي یخ زدگي ها دچار مشکل 

نشود.
وقتي بخاري خودرو گرم نمي کند

اگر بخاري خوب کار نکند، نخستین احتمال آن است که 
شیلنگ هایي که به بخاري وصل مي شوند، آب داخلشان 
جریان نداشته باشد. این مشکل بر اثر مرور زمان با جمع 
شدن آشغال و رسوب در شیلنگ ها پیش مي آید. احتمال 
دومي که وجود دارد، خراب شدن ترموستات است، یعني 
آب داخل شیلنگ ها جریان دارد، اما ترموستات خراب 
است و نمي گذارد موتور آن را گرم کند. احتمال آخر هم 
کیپ شدن رادیاتور است. براي عیب یابي این سه مشکل 
در ابتدا در رادیاتور و سپس انتهاي شیلنگ هاي مربوط 
به بخاري را باز کنید. داخــل رادیاتور آب بریزید، اگر آب 
جریان داشت و از انتهاي شیلنگ ها خارج شد، مشکل یا از 
رادیاتور یا از ترموستات است که در این صورت باید خودرو 
را به تعمیرکار نشان دهید. البته اگر کمي دست به آچار 
باشید، تعویض ترموستات، کار چندان سختي نیست. اگر 
هم مشکل از گرفتگي شیلنگ ها باشد، خودتان مي توانید 
شــیلنگ را باز و داخل آن را تمیز کنید. اگر هم این کار 

ممکن نبود، اقدام به تعویض شیلنگ کنید.
یخ زدگي خودرو به خاطر برف و سرما

ممکن اســت با آمدن برف زیاد، خودرو دچار یخ زدگي 
شود و در روشن کردن آن با مشکل روبه رو شوید. بهترین 
کار آن است که روي قسمت هاي مختلف موتور آب گرم 
بریزید، تا یخ ها آب شوند و سپس خودرو را زیر آفتاب قرار 
دهید، تا یخ زدگي ها کامال برطرف شــود. اگر باز هم در 
روشن کردن خودرو دچار مشکل شدید، داخل رادیاتور 
آب گرم بریزید تا یخ زدگي هاي داخل رادیاتور هم برطرف 

شود.
تنظیم باد الستیک ها در فصل سرما

در فصل سرما چرخ هاي جلو باید روي درجه ۲۸ تنظیم 
باد شــود و چرخ هاي عقب باید روي درجه ۳۰ باشند. 
این کار باعث مي شــود چرخ هاي جلو سطح اصطکاک 
بیشتري با زمین داشته باشند. با انجام این کار در فصل 
سرما و وقتي زمین یخ مي زند، ترمز کردن راحت تر انجام 

شود و خودرو روي یخ ها لیز نمي خورد.

با آغاز فصل سرد
چگونه هزینه نگهداری خودرو را کاهش دهیم؟

بانک ها بهانه می گیرند
ایــن موضــوع درحالــی رخ می دهد کــه برخی 
نمایندگان مجلس بهانه گیری بانک ها برای پرداخت 
وام ازدواج را معقول نمی دانند. در این باره رحیم زارع، 
رئیــس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفته اســت: 
»نمایندگان مجلس موضــوع وام ازدواج 30میلیون 

تومانی را در بودجه 98 پیگیری می کنند.«  
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس معتقد اســت 
براســاس بررســی های انجام شــده امکان افزایش 
مبلــغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان با اســتفاده از 
منابع قرض الحســنه مردم در بانک هــا وجود دارد.« 
آمارها نشــان می دهد وام ازدواج 30میلیون تومانی 
بــا بازپرداخت 10 ســاله برای حــدود یک میلیون و 
200 هزار جوان در  ســال 98 نیاز به 36 هزار میلیارد 
تومان منابع قرض الحسنه دارد. رئیس کمیته اقتصاد 
مقاومتی مجلس در مــورد منابع مورد نیاز وام ازدواج 
بیان کــرده: »طبق گزارش ها و بررســی های صورت 
گرفته، منابع قرض الحســنه جدید در اختیار بانک ها 
برای  ســال آینده در مجمــوع 56 هزار میلیارد تومان 
اســت که می تواند جوابگوی بازپرداخــت وام ازدواج 
30 میلیون تومانی باشد.« اکنون باید دید  این مبلغ  با 
وجود تورم هایی که وجود دارد، افزایش پیدا می کند 
یا آن کــه همین 15 میلیــون تومان در نظــر گرفته 

می شود و گرهی از کار کسی باز نمی کند.  


